O que é uma avaliação diagnóstica
de câncer do pulmão?
A avaliação diagnóstica de câncer do pulmão utiliza
uma tomografia computadorizada do tórax de baixa
dosagem para detectar sinais de câncer do pulmão.
Com frequência, as pessoas na fase inicial do câncer
do pulmão não sentem nenhum sintoma. A finalidade
é detectar cânceres de pulmão ainda na fase inicial,
quando o tratamento é mais fácil e a probabilidade
de cura é maior.

O que faço para saber se devo ser avaliado?
Somente os pacientes com alto risco de desenvolver
o câncer de pulmão devem ser avaliados. Converse com
seu clínico geral para determinar se deve ser avaliado.
Há vários fatores de risco a serem considerados:
• Idade
• Histórico de tabagismo
• Saúde atual

Preciso fazer alguma coisa antes
da avaliação?
Sim. A avaliação diagnóstica de câncer do pulmão traz
muitos benefícios, inclusive o da detecção precoce
do câncer do pulmão, mas também apresenta riscos
potenciais. Para se qualificar à avaliação, é preciso
marcar uma consulta durante a qual você e o seu médico
possam discutir esses riscos e benefícios e assegurar que
a avaliação de câncer do pulmão é indicada no seu caso.
Essa consulta pode ser com o seu clínico geral ou com
um médico da Lung Nodule Clinic (Clínica de Nódulos
Pulmonares) do BMC.
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O resultado da minha tomografia
foi negativo (normal). O que acontece
em seguida?
Um resultado negativo da tomografia não significa que
você não terá câncer de pulmão no futuro, e não substitui
a decisão de cessar de fumar. O mais importante que você
pode fazer para reduzir o seu risco de câncer do pulmão
é não fumar e não usar nenhuma forma de tabaco. E
ainda, na maioria dos casos, recomendamos que repita a
tomografia computadorizada dentro de um ano.

O resultado da minha tomografia
mostrou um nódulo pulmonar.
O que acontece em seguida?
Se o resultado da tomografia mostrar um nódulo pulmonar,
a Lung Nodule Clinic do BMC estará à sua disposição para
ajudar. Trabalhamos com você e o seu clínico geral visando
criar um plano especializado para o seu caso. Felizmente,
a maioria dos nódulos pulmonares não causa problemas,
e menos de 5% são câncer. Entretanto, é importante
seguir as recomendações do seu médico sobre como
acompanhar um nódulo pulmonar, para ter certeza de
diagnosticar os poucos que podem ser câncer, enquanto
ainda puderem ser tratados.

Para obter mais informações,
ligue para a Lung Nodule Clinic
pelo telefone 617-638-7480.
A Lung Nodule Clinic do BMC situa-se
no Shapiro Building, Suite 9B.
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